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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا 
قادرين على توظيف ال�أشكال الهندسية في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

اإيجاُد ِمساحَة اأشكاٍل هندسّيٍة مستوية .  .١
٢. التعرُِّف اإلى مفهوم ال�ْرتفاِع للاأشكال الهندسًية )شبه المنحرف ومتوازي ال�أضلاع(.

٣. اْستنتاِج قانوِن حساِب ِمساحِة كلٍّ مْن: شبه المنحرف ومتوازي ال�أضلاع.
٤. اإيجاِد ِمساحِة شبِه المنحرف ومتوازي ال�أضلاِع .

التعرُّف اإلى الدائرِة وعناصِرها.  .٥
رسُم الّدائرِة بمعرفِة نصِف قطِرها ومركِزها  .٦

استنتاُج محيِط الّدائرِة واإيجاِد محيِطها.  .٧
استنتاُج قانوِن ِمساحِة الّدائرِة واإيجاِد ِمساحِتها.  .٨

توظيُف محيِط الّدائرِة وِمساحِتها وخواص المثلّث في حّل مشكلاِت حياتّية.  .٩
التعّرف اإلى مفهوم التكرار النسبّي .  .١

اإيجاد التكرارات النسبّية لنواتِج تجربٍة عشوائّية.  .٢
التعّرف اإلى مفهوِم ال�ْحتماِل التجريبّي .  .٣

حساب اْحتماِل وقوِع حادٍث  في تجربٍة عشوائّية.  .٤
توظيف حساب ال�ْحتمال في حّل مشكلاٍت حياتّية.  .٥

عة
راب

 ال
ترة

الف

الدرُس ال�أول: مساحة ال�أشكال الهندسية المستوية  
الدرُس الثاني: ال�رتفاع في ال�أشكال الهندسية 

الدرُس الثالث: ِمساحة متوازي ال�أضلاع
الدرُس الرابع: ِمساحة شبه المنحرف

الدرُس الخامس: الّدائرة
مهمة تقويمية 

الدرُس الّسادس: محيط الدائرة   
الدرُس الّسابع: ِمساحُة الّدائرة

مهمة تقويمية
الدرُس الثامن: التجربُة العشوائّيةُ 

الدرُس التاسع: التّكرار النسبيّ 
الدرُس العاشر: مفهوم ال�حتمال

مهمة تقويمية
اختبار ذاتي
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الدرُس 
ِمساحُة ال�أشكاِل الهندسّيِة الُمستويةال�أول 

آتية : خاطْت عبير حقيبَة يٍد بالمطّرزاِت الجميلة، كما في الّصورة ال�

- اأجُد ِمساحَة المستطيِل الذي ُيمثُّل اأحد جوانب الحقيبة:
ِمساحة المستطيل = ______ × ______

___ × ٢٠     =                  

                  = ______ سم٢  

-  اأجُد ِمساحَة المثلِّث الذي ُيمثُّل الجزَء المطّرز:

ـــــــ١ × طول القاعدة × ال�رتفاع
٢ ِمساحة المثلث = 

ـــــــ١ × _______  × _______  ) لماذا؟ (
٢  =                

                = ________ سم٢   

-  ما العلاقُة بين ِمساحتّي المستطيِل والمثلّث ؟

نشاط )1(:

١٠سم

٢٠سم

اأجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في كّل شكٍل مّما ياأتي:

اأ( اأ ب جـ د مربٌّع، طوُل ضلِعه  ٢,٥ سم 
ِمساحُة المربّع = ___________ × ___________
___________ × ___________ =               

               = ___________ سم٢

ـــــــ١ × ___________ ) لماذا ؟(
٢ ِمساحُة المثلّث  اأ ب م = 

                        = ___________ سم٢

نشاط )2(:
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تمارين ومسائل:

فــي الّشــكِل المجــاور المثلــٌث هـــ ب جـــ ِمســاحُته ٨ م٢،    )١
ــع. ــاحَة المربّ ــُد ِمس اأج

٢( اأجُد ِمساحَة الّشكِل المجاوِر بطريقتْين:

في الّشــكِل المجاور مســتطيل اأ ب جـ د ِمســاحته   )٣
٤٨ ســم٢،  اأجــُد مســاحة المثلــث هـــ جـــ د.

هـ

جـ ب

١٢سم

دهـ

جـ

اأ

ب
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   نشاط )1(:

تُمثُِّل الّصورُة المجاورُة ساريٍة لعلِم ِفَلسطيَن في ناُبلَس.

- ما نوُع الّزاويِة الناتجِة من الْتقاِء ساريِة العلِم مَع سطِح ال�أْرض؟

   نشاط )2(: 

األ�حُظ الشكَل ال�آتي، ثم اأجيُب:
  

- المستقيُم اأ ب يوازي المستقيَم جـ د. 

- اأرسُم من النقطة )اأ( اأقصَر مسافٍة بين الخطّْيِن، باستخدام الِمسطرِة والقلم.

- البعُد بين المستقيمْيِن اأ ب ، جـ د = _____ َوحدات.

اأ
اأتذكُر:

البعُد بين المستقيمْيِن 

المتوازيْيِن  ثابٌت.

اأتعلُم: 

ى ال�ْرتفاع بينهما.  البعُد بين المستقيمْين المتوازيين ُيسمَّ

ب

د جـ

الدرُس 
ال�ْرتفاُع في ال�أْشكاِل الهندسّيةالثاني 
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   نشاط )3(: 

اأسّمي القطع المستقيمَة  التي تمثُّل ال�ْرتفاَع بين المستقيمْين المتوازيْيِن  ع ن ، اأ س
      

                                 

           ن س ، _______________

   نشاط )4(: 

اأتذكُر:
رؤوس  اأحد  بين  البعد 
المثلث والضلع المقابل 
له )القاعدة(، اأو امتداده 
يسمى اإرتفاع المثلث. 

جـ

بع

سداأ

ن

هـو

ــُل رســَم  ــن، اأكم ــن متوازيْي ــن خطْي ــة بي آتي ــاِت ال� رســَم ســميٌر المثلث

ــي: ــا ياأت ــث فيم ــاع المثل ارتف

جـ

ب اأ

د

جـ

ب اأ

د
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   نشاط )6(:

أزرِق، ثّم اأكمُل الفراَغ لكلِّ شكٍل فيما ياأتي:  اأرسُم ال�ْرتفاَع باللْوِن ال�أحمِر، والقاعدِة باللْون ال�

                   شكل )١(                                 شكل )٢(

طول القاعدة = ______ َوحدات.                   طول القاعدة = ______ َوحدة .

ال�رتفاع = _______ َوحدات.                      ال�رتفاع = ______ َوحدات.

   نشاط )5(: 

اأتاأّمُل الّشــكَل المرســوَم على شــَبكِة المربّعاِت، ثّم اأكمُل 
بمــا هو مناســب:

اأ( الشكُل اأ ب جـ د هو : متوازي اأضلاع.

جـب( البعُد بين الّضلعْيِن المتوازيْين: اأ د ، ب جـ،  ب

داأ

والمرسوُم بالخطِّ الُمنقَّط = _____ وحدات.
جـ( اأسًمي الّضلَع: _____________ قاعدًة لمتوازي ال�أضلاع اأب جـ د.

د( اأرسُم ُبعداً اآخَر بين المستقيمْين: اأ د ، ب جـ ، باستخدام الِمسطرِة والقلم.
هـ( اأسّمي الّضلَع: ____________ قاعدًة لمتوازي ال�أضلاع اأب جـ د.

و( اأرسُم الخطَّ العموديَّ النازَل مَن الراأِس اأ على اْمتداِد الّضلِع ب جـ.

اأتعلُّم: 

 ال�ْرتفاُع في متوازي ال�أضلاِع: هو البعُد بين الّضلعْيِن المتوازيْين.

٤

هـ
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   نشاط )7(:

اأتاأّمُل الّشكَل المرسوَم على شَبَكِة المربعاِت، ثّم اأجيُب:
اأ( الشكل اأ ب جـ د هو : شبه منحرف

ــِن، والمرســوُم بالخــطِّ  ــِن المتوازيْي ــن الّضلعْي ــُد بي ب( البع
ــِط = _________ وحــدات. الُمنقَّ

الّضلعــان:  همــا:  الّشــكِل  فــي  القاعدتــان  جـــ( 
.___________  ،  ___________

د( اأرسُم ُبعداً اآخَر َيِصُل بين القاعدتْين باستخدام الِمسطرة والقلم.

جـ ب

داأ

اأتعلُم: 
 ال�ْرتفاُع في شبه المنحرف: هو البعد بين القاعدتْيِن المتوازيتْين.

   نشاط )8(:

أزرِق، والقاعدتْيِن باللوِن ال�أحمِر، ثّم اأكمُل الفراَغ لكلِّ شكٍل فيما ياأتي: اأرسُم ال�رتفاَع باللْوِن ال�

                          شكل )١(                                         شكل )٢(
طول القاعدة ال�أولى= _____ وحدة.            طول القاعدة ال�أولى = _____ وحدة.
طول القاعدة الثانية = _____ وحدة.            طول القاعدة الثانية = ______ وحدة.

ال�رتفاع = _______ وحدات.                  ال�رتفاع = ______ وحدات.

اأفّكُر:



89

تمارين ومسائل:
آتية واأكتبه في الفراغ:  )١( اأرسُم ال�ْرتفاع لكلِّ شكٍل من ال�أشكاِل ال�

 

      ال�رتفاع = _____ وحدات                          ال�رتفاع = ____ وحدات
  

     

 

        ال�رتفاع = ____ وحدات                          ال�رتفاع = ____ وحدة

)٢( اأكتُب طوَل كّل من القاعدِة وال�ْرتفاِع في كلِّ شكٍل مّما ياأتي:

 
 
 

طول القاعدة = ______                                    طول القاعدة = _______
ال�رتفاع = _________                                    ال�رتفاع = __________

٣,٥٣

٥
٣

١١ ١٠,٥
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اأتذكُر:

الّشـــكِل  ِمســـاحُة 

يســـاوي  الهندســـّي 

الوحـــداِت  عـــدَد 

المربّعــــِة التـــي تغطـــي 

لّشـــكل.  ا

    نشاط )1(:

اأجُد ِمساحَة الّشكِل مْن خلاِل شَبَكِة المربّعات.
  

ُر ِمساحَة الّشكل: _________  َوحدًة مربّعًة. - اأقدِّ

- طول القاعدة = ________ وحدات، ال�رتفاع = ________ وحدات.

الدرُس 
ِمساحُة متوازي ال�أضلاعالثالث 

   نشاط عملّي )2(:

آتية: * اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي، للقيام بالخطوات ال�

١( اأرسُم ال�ْرتفاَع لمتوازي ال�أضلاع.
٢( األّوُن القاعدَة باللْوِن ال�أسوِد، وال�ْرتفاَع باللْوِن ال�أحمِر في مقصوصٍة لمتوازي ال�أضلاع.*

٣( اأقُصُّ مثلثاً من اأحِد جوانِب متوازي ال�أضلاع، كما في الصورة، واأنُقلُُه اإلى الجانِب ال�آخر.
٤( ما الّشكُل الناتُج؟ _______. لماذا؟ 
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: األ�حُظ اأنَّ

- ِمساحَة المستطيِل هي نفسها ِمساحُة متوازي ال�أضلاع.
ِمساحة متوازي ال�أضلاع = ِمساحة المستطيل
                         = الطول × العرض

                         = طول قاعدة متوازي ال�أضلاع × ارتفاع متوازي ال�أضلاع، )لماذا؟(
                         = ___________ وحدة × ___________ وحدة 

                         = ____________ وحدة مربّعة.

اأتعلُّم: 

 ِمساحة متوازي ال�أضلاع = طول القاعدة × ال�رتفاع 

* للمعلـّـم: تنفيــذ النشــاط مــن خــلال المقصوصــات المرســومة علــى شــبكة المربعــات. لفــت انتبــاه الطلبــة اإلى اأّن المســتطيل ومتــوازي ال�ضلاع 

مشــتركان في القاعدة وال�ْرتفاع.

   نشاط )3(:

اأجُد ِمساحَة متوازي ال�أضلاع في كلِّ شكٍل مّما ياأتي:

اأ(  ِمساحُة الّشكِل = طول القاعدة × _____

                    = ____ وحدة × _____ وحدة = ____ وحدة مربّعة.

ب( ِمساحُة الّشكل = _____ × _____

               = ٤م × _____م = ____ م٢

١٢م
١٤م

٤م
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تمارين ومسائل:

)١( اأجد ِمساحَة متوازي اأضلاٍع، طوُل قاعدتِِه ١٢,٤ سم، وارتفاُعه ٢,٥سم.

َص جزءاً مستطيلاً منها لبناِء منِزله،  )٢(  لَدى حساٍم قطعُة اأرٍض على شكِل متوازي اأضلاع، خصَّ

والجزُء ال�آخُر خّصَصُه لزراعِة ال�أشجاِر الُمثمرة. كما في 

الشكل المجاور.

اأجُد ِمساحَة ال�أرِض المخّصَصَة لزراعِة ال�أشجاِر المثمرة.

شكِل  على  التي  اأرِضه  لحراثِة  جّراراً  مزارٌع  )٣(  يستخدُم 

متوازي اأضلاع، طوُل قاعدتِه ٥٠م، ويحرُث في الساعِة 

الواحدِة ٦٠٠م٢.

اأ( ما ِمساحُة اأرِضه اإذا احتاج ٤ ساعات لِحراثِتها؟

ب( يمثل الشكل المجاور مخططاً لقطعة ال�أرض، ما طول 

اأ هـ.

٣٥م

١٠م

٣٠م

المنزل

٤٠م

جـ٥٠م

د

ب هـ

اأ

مهمة تقويمية

)١( اأجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة:

ب(  م ص ع ن مستطيٌل، طولُُه ١٤ م، وعرُضه ٦ م 

)٢( اأرسُم متوازي اأضلاٍع ُعِلَم طول قاعدتِه وارتفاِعه.

ــذا الطــوُل عــن  ــُد ه ــه ٢,٥م، ويزي ــوازي اأضــلاع، طــوُل قاعدتِ ــى شــكِل مت ــٌة شمســّيٌة عل )٣( خليَّ

ــاحَته. ــُد ِمس ــدار ١,٥م. اأِج ــه بمق اْرتفاِع

ن
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اأ( اسُم الشكِل الذي حصَل عليه بعد خياطِة القطعتين معاً: متوازي اأضلاع.

ب( ِمساحُة كلٍّ من قطعتّي القماش = نصف مساحِة علِم فريِق المشّجعين.
ِمساحُة شبه المنحرف = نصف ِمساحِة متوازي ال�أضلاع.

  ________ × ________  ×     =                       
        =  × )قاعدة شبه منحرف )١( + قاعدة شبه منحرف )٢(( × ال�رتفاع 

 

   نشاط )1(: 

قــاَم رامــي بخياطــِة علــٍم لمشــّجعي فريــِق كُــرِة القــدِم فــي مدرســته، فاأخــَذ قطعتــّي قمــاٍش: خضــراء 
وحمــراَء، وقــّص كلَّ واحــدٍة منهمــا، بحيــث تكــوُن مطابقــًة للاأخــرى علــى شــكِل شــبِه منحــرف، ثــَم 

قــام بخياطــة القطعتْيــن اإلــى جانــب بعِضهمــا البعــض.*

شبه المنحرف ال�أول

ال�رتفاع

شبه المنحرف الثاني

قاعدة شبه المنحرف )٢(قاعدة شبه المنحرف )١(

اأستنتُج: ِمساحُة شبِه المنحرِف تساوي _______________ × _______

اأتعلّم:

  ِمساحُة شبِه المنحرف =  × ) مجموع طولّي قاعدتْيه( × ارتفاعه

* للمعلم: تنفيذ النشاط عملياً بالمقصوصات.

الدرُس 
ِمساحُة شبِه المنحرفالرابع 
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ِمساحُة شبه المنحرف =  × ) ___ + ___ ( × ___

                      =  × ______ سم × _____سم
                     = _________سم × _______سم = ____ سم٢

   نشاط )2(:

اأجُد ِمساحَة شبِه المنحرِف في الشكٍل ال�آتي:

٥سم

١٢سم

٨سم

تمارين ومسائل:*
)١( مراآٌة على شكِل شبِه منحرف، طول قاعدتْيها ٢٥سـم، ٣٥سـم. اأجـُد ِمساحَتها اإذا علمت 

اأّن اْرتفاَعها ١٥سم.

٤م

٣,٥م

٣م

بحيث  المجاور،  الشكل  في  كما  َسّجادٍة  ُصنع  تّم   )٢(
تتناسُب القياساُت مَع اأرضّيِة الغرفة، وكان ثمُن شراِء المتِر 

المربِّع الواحد ٢٥ ديناراً. اأحِسُب ثمَنها؟
 

)٣( شبُه منحرف ِمساحُته ٨٠م٢، وطول� قاعدتْيِه ٢م و ٨م، اأجُد اْرتفاَعه.

ــم اإلــى مربعــات صغيــرة  )٤( متــوازي اأضــلاع طــول قاعدتــه ١٢,٨ســم وارتفاعــه ١٠ســم، قُسِّ
متســاوية المســاحة عددهــا ٣٢ مربعــاً، اأجــد طــول ضلــع كل مربــع منهــا.

ــه    ــى شــكل شــبه منحــرف، ِمســاحُته ٤٥م٢، وطــوُل اإحــدى قاعدتْي قاعــُة اْجتماعــاٍت عل  )٥
ــا طــوُل القاعــدِة ال�أخــرى؟ ــه ٦م. م ــن ٧م، وارتفاُع المتوازيتْي

* رسم شكل تخطيطي حيثما لزم ذلك.



1415

الدرُس 
الّدائرةالخامس

قامْت زهراُء برســِم الّدائرِة المرســومِة في الّشــكِل المجاوِر، حيث كانت النّقطُة ) م ( مركزاً للّدائرة، 

ــّم رســمْت عليهــا مجموعــًة مــن القطــِع المســتقيمة. اأكمــُل الفــراَغ فــي الجــدوِل المجــاوِر، بعــّد  ث

الَوحدات. 

نشاط )1(:

طول القطعة القطعة المستقيمة

٣ وحدات  اأ م

د م

جـ م

 ب م

د

اأ

جـ

بم

اأتعلّم:

الدائرة هي مجموعُة النّقاِط التي تبُعُد بعداً ثابتاً عن نقطٍة معّينة تُسّمى "مركز الدائرة". 

الُبعُد الثابُت عن النّقطِة المعّينِة ُيسّمى "طول نصِف قطِر الّدائرة " ، وُيرمُز له بالّرمز " نق " .

اأرسُم نصَف قطٍر لكلِّ دائرٍة، واأكمُل الفراَغ فيما ياأتي :   

المركز: ــــــــــــــــــــــــــ            المركز : ــــــــــــــــــــــــــ المركز : ن  
طول نق = ــــــــــــــــــــــــــ    طول نق = ــــــــــــــــــــــــــ طول نق = وحدة واحدة 

نشاط )2(:

م ن
ل
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اأكمُل الفراَغ في كلٍّ مّما ياأتي :

تُسّمى القطعُة المستقيمُة اأم ـــــــــــــــــــــــــــــ ، وطولها = ٣ وحدات

تُسّمى القطعُة المستقيمُة ب م ـــــــــــــــــــــــ وطولُها = ــــــــــــــــــــــــــ 

اأجُد طوَل القطعِة المستقيمِة اأ ب = ــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )3(:

باأ م

اأكمُل الفراَغ في كلٍّ مّما ياأتي : 

رسمْت ريُم الّدائرَة المجاورَة، ثّم قامْت برسِم مجموعٍة 
من القطِع المستقيمة.

 اأكتُب اأسماَء القطِع المستقيمِة التي تصُل بين 
نقطتْين على الّدائرة: اأ ب ، _____ ، _____

نشاط )4(:

نشاط )5(:

اأتعلّم:

قطُر الّدائرِة: هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل بين نقطتْين على الّدائرِة مروراً بالمركز. وُيرَمُز له بالّرمز "ق".

األ�حُظ اأّن : طول القطر = ٢ × نق.

اأناقُش: العلاقَة بين طولّي اأم ، ب م وطول  اأ ب .

3,5 سم 21 سم 10 سم طول القطر

8 ملم 2,5سم طول نصف القطر

اأ
س

جـ
م

ك

ع

ص

ب

د

هـ
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اأتعلّم:

الوتُر: هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل بين اأيِّة نقطتْين على الدائرة

اأناقُش: العلاقة بين القطر والوتر.

اأرسُم في دفتري باْستخدام الِمسطرِة والفرجاِر دائرًة، مركُزها "ن"، و نق = ٥ سم، وذلك باتّباع 

آتية:  الخطوات ال�

١ـ على الورقة اأعّيُن المركَز "ن" .

٢ـ اأفتُح الفرجاَر فتحًة، مقداُرها يساوي نصَف القطر )٥ سم(

على الِمسطرة .

٣ـ اأضُع راأَس الفرجاِر في المركِز، واأحّرُك راأَس القلِم على سطِح 

الورقِة باتّجاِه عقارِب الّساعة واأرسم الدائرة.

نشاط عملّي )6(:

ن

ن

ن

٥سم

)١( من حق المؤسسات تملك بعض ال�أماكن للاستفادة منها، رسمْت اإحدى المؤّسساِت موقفاً 
لكلِّ سّيارة، وكان على شكل متوازي اأضلاع مساحُته ١٠م٢، وطوُل قاعدتِه  ٢ م.

اأجُد اْرتفاَع الّشكِل المخّصِص لموقِف السّيارِة الواحدة؟

أولــى ٣ ســم، وطــوُل نصــِف  )٢(  اأرســُم دائرتْيــن تشــتركان معــاً بالمركــز " م "، طــوُل نصــِف قطــِر ال�

الثّانيــة ٥ســم.

مهمة تقويمية
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تمارين ومسائل:

اعتمــاداً علــى الّرســم المجــاور اأضــُع )صــح( اأمــاَم العبــارِة الّصائبــة، و)خطــاأ( اأمــام العبــارِة   )١

الخاطئــة، فــي كلٍّ مّمــا ياأتــي، واأصّحــُح الخاطئــَة منهــا : 

)      ( عند رسم الدائرة نفتح الفرجار بطول نصِف قطرها. اأ ـ 

)      ( هـ ع قطر في الدائرة. ب ـ 

)      (  اأ م هو اأطوُل وتٍر في الدائرة . جـ ـ 

)      (  ب جـ نصُف قطِر في الدائرة . د ـ 

)      (  طول قطر الدائرة يساوي ٢ سم. هـ ـ 

اأرسُم دائرًة مركُزها " م "، وطوُل  نق = ٣ سم، ثّم اأرسُم عليها: ٢ـ 

القطر اأب، نصف القطر م ل ، الوتر س ع .  

يّدعــي ماجــد اأّن للدائــرِة محــوَر تماثــٍل واحــٍد فقــط، هــل تتّفــُق مــع ماجــد؟ اأوّضــُح ذلــك  ٣ــ 

بالرسم.

د

اأ

جـ

ب

ل

م

٢سم
ع هـ

اأ

ب ؟

م

؟

 اأفكُر: 

٤( اأتاأّمُل الّشكَل المجاوَر، ثّم اأجيُب عن الّسؤاِل ال�آتي: دون 

اْستخداِم الِمنقلِة، ما العلاقُة بين كلِّ من:

م ب اأ ؟ لماذا ؟ م اأ ب ، ∠ ∠
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الدرُس 
محيط الدائرةالسادس

اأمّرُر قلمي على الدائرة فيما ياأتي:

نحضُر مجموعًة من المجّسماِت التي ُيمثُّل سطُح كلٍّ منها شكلاً دائريّاً، ونحضُر خيطاً لقياِس 
محيِطها بشكٍل تقريبّي، وِمسطرًة لقياِس طول ِالقطِر اأيضاً، بشكٍل تقريبّي، ونُكمُل الجدوَل ال�آتي*:

* للمعلّم: توفير مجّسماٍت ذاِت حوافٍّ دائريِّة الّشكل، وخيوط لتنفيذ النشاط.

نشاط )1(:

نشاط عملّي )2(:

المحيط ÷ القطر  المحيط طول القطر  اسم المجّسم

1

2

3

4

األ�حظ: العلاقَة بين ناتِج قسمِة المحيِط على القطِر للمجّسماِت السابقِة 

اأناقُش: كيف ُيمكُنني قياُس محيِط قطعِة النّقد، باستخداِم الِمسطرِة فقط؟ 

وباستخدام خيٍط وِمسطرة؟
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ساعُة حائٍط دائريِّة الّشكِل، قطُرها = ١٤ سم، نريُد تزييَنها؛ بوضِع شريٍط ملٍّون حول محيِطها، ما 
طوُل الشريط؟ 

طول الشريط حول الساعة = محيط الدائرة
π × محيط الدائرة = ٢ × نق

، ولم نختْر قيمَتها التقريبّية ٣,١٤؟(   ـــــــ٢٢
٧  = π ـــــــ٢٢ )لماذا اختْرنا

٧               = ـــــــــــــــــــــــ  × 
              = ــــــــــــــــــــــــ سم

بركُة سباحٍة دائريُّة الّشكِل، نصُف قطِرها = ٥,٥ م، اأجُد محيط سطحها. 
π × المحيط = ٢ × نق

         = ٢ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ م 

نشاط )3(:

نشاط )4(:

اأتعلّم:

، وُيرَمُز لها بالّرمز  ـــــــ٢٢
٧ ناتُج قسمِة المحيِط على القطِر هو نسبٌة ثابتٌة، تساوي تقريباً ٣,١٤ اأو 

"ط"، اأو "π"، وتُقراأ  "باي" )النسبة التقريبّية(.
 π = اأّي اأّن: المحيط  ÷ القطر

محيط الدائرة = طول القطر × النسبة التقريبية 
  π ق = π × ق =              

π ٢ نق = π ×  ٢ × نق =              

اأجُد طوَل نصِف قطِر الدائرِة التي محيُطها يساوي ٤٤ سم .
π × المحيط = ٢ نق   

؟( ـــــــ٢٢
٧  = π ٧ـــــــ٢٢ )لماذا عوضنا هنا بقيمة       ٤٤  = ٢ نق × 

ـــــــ٧
٢٢ ٧ـــــــ٢٢ =   ٤٤ ×       ٢ نق =  ٤٤ ÷ 

     ٢ نق = ٢ × ـــــــــــــــ  
        نق = ــــــــــــ سم

نشاط )5(:

٢

١

 اأتاأمل واأناقش: 

ـــــــ٢٢ ؟
٧ لتسهيِل العملّيِة الحسابّيِة اأختار π = ٣,١٤ اأو 



2021

تمارين ومسائل:
اأجُد محيَط الدائرِة في كلٍّ مّما ياأتي : ١ـ 

ب(   طول نصف قطرها  ١٤ سم . طول قطرها ١٠ سم .     اأ( 

اأجُد طوَل نصِف قطِر الّدائرِة في كلٍّ مّما ياأتي : ٢ـ 

محيطها = ٣,١٤ سم .     ب( محيطها = ٦٦ سم. اأ( 

في الّشكِل المجاوِر، اأيّهما اأطوُل: محيُط الّدائرِة، ٣ـ 

اأم محيُط المستطيل؟    

ــُة الّشــكِل، طــوُل عقــرِب الثّوانــي فيهــا يســاوي ٢٠ســم، كمــا فــي  ــٍط دائريّ ٤(  ســاعُة حائ

ــي الّدقيقــة الواحــدة.  ــي يقطُعهــا راأُس العقــرِب، ف الصــورة المجــاورة، اأجــُد المســافَة الت

 ٥(  دّراجٍة طوُل قطر عجلتها ٤٢ سم، اأجُد المسافَة التي تقطُعها عندما تدور ١٠٠ دورة. 

  

٦سم

٨سم

سم
٥

 اأفكُر: 

5- اإذا كان نصُف قطِر دائرٍة يساوي ١٠ سم، ونصُف قطِر دائرٍة اأكبَر منها يساوي 
٢٠سم، فما العلاقُة بين:

اأ(   اأنصاِف اأقطاِرهما.    ب(  محيطْيهما .  
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الدرُس 
ِمساحُة الّدائرةالسابع

اأ( اأرسُم دائرًة، ثّم اأقوُم بتقسيِمها اإلى اأجزاء ، واإعادِة ترتيبها، كما هو مبّيٌن في الّشكل: *

نشاط )1(:

* للمعلّم: توظيف المواّد المتوفّرة في حقيبة الرياضيات لتنفيذ النشاط عملّياً.

األ�حظ: ِمساحة الدائرة = ِمساحة المستطيل 

                       =  الطول ×  العرض

                                = نصف محيط الدائرة   × ____  

ـــــــ١ × ٢ نق π × نق
٢  =                                

  π × _____  ×  ___ =                                

جـ( األ�حظ: لو تّم تقسيُم الدائرة اإلى ٦٤ جزءاً، ثم اأعيد ترتيِبها.

ب( األ�حظ: لو تّم تقسيُم الدائرة اإلى ٣٢ جزءاً، ثم اأعيد ترتيِبها.

١٦ جزءاً متساوياً

٣٢ جزءاً متساوياً

٦٤ جزءاً متساوياً

نصف محيط الدائرة

نق

نصف محيط الدائرة

نصف محيط الدائرة
)الطول(

نق

نق

)العرض(
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اأجُد ِمساحَة الدائرِة في كلِّ حالٍة مّما ياأتي:

اأ( نق = ٨ سم.

π مساحة الدائرة = نق٢

 ٣,١٤ × ___ × ___ =              
              = _______ سم٢

ب( ق = ١٤ سم . 

 π مساحة الدائرة = نق٢

ـــــــ٢٢ 
٧  × ___ × ___ =             

             = _______ سم٢

اأجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في الّشكِل ال�آتي:
ِمساحة الجزِء المظلّل = ِمساحة الدائرِة الكبيرة – ِمساحة الدائرِة الّصغيرة

 π × ________ = ِمساحة الدائرة الكبيرة
 ١٠ × ______ × ٣,١٤ =                      

                      = _______ سم٢
 π × __________ = ِمساحة الدائرة الصغيرة

نشاط )2(:

نشاط )3(:

اأتعلّم:

π × مساحة الدائرة = نق × نق
π نق٢ =                     

٦

 ٦ × ______ × ٣,١٤ =                     
                     = _______ سم٢

ِمساحة الجزِء المظلّل = ٣١٤ -  ______ = ___________ سم٢
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 اأفكُر: * 

٥(  ما ِمساحُة المربٍّع الذي يمكُن رسُمه داخَل دائرٍة قطُرها ٢سم

تمارين ومسائل:
اأجُد ِمساحَة الدائرِة في كلِّ حالٍة مّما ياأتي:  )١

نق =  ١٤ سم                   ب(   ق =  ٦ م اأ( 

اأجُد نصَف قطِر الدائرِة وِمساحَتها، اإذا كان محيُطها:  )٢

٦٢,٨ سم              ب (   ٨٨ سم اأ( 

اإذا كان نصــُف قطــِر دائــرٍة يســاوي ٨ ســم، ونصــُف قطــِر دائــرٍة اأكبــر يســاوي ١٦ ســم،   )٣
فمــا نســبُة ِمســاحِة الدائــرِة الّصغيــرِة اإلــى ِمســاحِة الدائــرِة الكبيــرة ؟

اأجُد ِمساحَة المنطقِة الملّونِة في كّل شكٍل مّما ياأتي:  )٤

* تمس رؤوس المربع الدائرة
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مهمة تقويمية

اأجُد محيَط الدائرِة في كلٍّ مّما ياأتي : ١ـ 

طول قطرها ١٢,٥ سم .               اأ(  طول نصف قطرها ٣,٨سم .              ب( 

ــريُّ الّشــكل، طــوُل قطِرهــا ٢م،  ــًة ســطُحها دائ ٢- اشــترْت دعــاُء طاول
وضعــْت عليهــا غطــاًء يتدلـّـى بطــول ٢٥ ســم، مــن جميــع النّواحــي، هــل 

حاطــة هــذا الغطــاء؟ ولمــاذا؟ ســتكفي ٧ اأمتــاٍر مــن الهــدِب ل�إ

اأجُد نصَف قطِر الدائرِة وِمساحَتها، اإذا كان محيُطها= ١٨,٨٤ سم.  )٣

٤( اأجُد ِمساحَة شبِه المنحرِف في الّشكِل المجاوِر، 
٨سم      بطريقتْين.

٦سم

٦سم

ُيــراُد تبليــُط اأرضيَّــِة قاعــٍة علــى شــكل شــبه منحــرف، طــول� القاعدتْيــِن المتـــوازيتْيِن ١٢م، ٢٤م،    )٥
وال�رتفــاع بينهمــا ٣٥م. اأجــُد تكلفــَة تبليــِط القاعــة، اإذا كانــت كلفــُة المتــِر المربـّـِع الواحــد مــن 

البــلاِط ٢٨,٢دينــاراً ؟

آتية: ٦(  اأِجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في ال�أشكال ال�
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الدرُس 
التجربُة العشوائّيُةالثامن

لِّم والثّعباِن،  باستخداِم حجِر النّرد. لعبْت رغُد مَع صديقِتها سلمى لعبَة السُّ  •

ماذا سيحدُث لو األْقْت رغُد حجَر النّرد ؟  •

الوجُه الظّاهُر لحجِر النّرِد سيستقرُّ على اأحِد ال�أعداِد: من العدد ____ اإلى العدد ____  •

ل� يمكُن لرغَد التنبُُّؤ بصورٍة مؤكّدٍة اأّي من ال�أوجِه سيظهُر، ولكنّها تعلُم اأنّه سيظهُر على الوجِه   •

العلوّي اأيُّ عدٍد من ال�أعداد: ____، ____، ___، ___، ____، ____

نشاط )1(:

اأتذكُر:

التجربــة العشــوائّية: هــي التجربــُة التــي يمكــُن معرفــُة جميــِع النواتــِج الُممِكنــِة لهــا مســبقاً، ولكــن ل� ُيمكــُن 

تحديــُد الناتــَج الــذي ســيتحّقُق فعــلاً اإلّ� بعــَد اإجرائهــا .

التجربُة غيُر العشوائّية: هي التجربُة المحّددُة الناتج ُمسبقاً.

الفضاُء العينّي: هو جميُع النواتِج الممكنِة لتجربٍة عشوائّية.

آتية  : • اأكتُب الفضاَء العينيَّ للتّجارِب العشوائّيِة ال�

١( اإلقاُء قطعِة نقوٍد مرًة واحدًة، وملاحظُة الوجِه الظّاهر . 
الفضاء العيني :  ______________

٢( زيارُة عائلاٍت ِفَلسطينّيٍة لكلٍّ منها طفٌل واحد، لمعرفِة الجنس.
الفضاء العيني :  ______________

٣( في تجربًة اإلقاِء حجِر نرٍد. الفضاء العيني :  __________________________________

نشاط )2(:
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اأكتُب الفضاَء العينيَّ لعائلة لديها طفلان، لمعرفِة جنِس الطّفل مع تسلُسِل الول�دة.

و: ترمز للولد، ب: ترمز للبنت

الفضاء العينّي : ____،____،____،____

نشاط )3(:

ب و

تمارين ومسائل:

اأكتُب الفضاَء العينّي ل�ختيار حرٍف من حروِف كلمِة ِفَلسطيَن عشوائياً.  )١

سحبْت سمُر كرتْين على التّوالي، واحدًة بعد ال�أخرى، من صندوٍق فيه كراٌت حمراُء،   )٢
وكراٌت بيضاُء ، اأكتُب الفضاَء العينّي للتجربة .

يجاِد عدِد الطُّرِق الممكنِة ل�ْختياِر علبِة مثلّجاٍت، من بيِن  اأستعمُل الّرسَم الشجريَّ ل�إ  )٣
حجمْين: الكبيِر، اأو المتوّسط، ومن بين نكهتْين: الشوكول�تة، اأو الفراولة .

٤( اأحّدُد نوَع التّجارِب فيما ياأتي، عشوائّية اأو غير عشوائّية:

اإلقاُء حجِر نرٍد مرًة واحدًة، وملاحظُة الوجِه الظّاهر .                          )_______(  )١

سحُب كرٍة من كيٍس يحتوي كراٍت متماثلٍة، جميُعها باللْوِن ال�أحمر.          )_______(  )٢

اإلقاُء قطعِة نقوٍد، لمعرفِة الوجِه الظّاهر .                     )_______(  )٣

اإجراُء مباراٍة بين فريقْين، لتحديِد نتيجِة المباراة .                    )_______(  )٤

اإلقاُء حجِر نرٍد كُِتَب على جميِع اأْوُجِهِه الّرقُم )٥(، وملاحظُة الوجِه الظّاهر     )_______(  )٥

اإجراُء مسابقٍة ثقافّيٍة لمجموعٍة من طّلاِب الّصفِّ السادِس، لتحديِد الفائِز منهم )_______(  )٦
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الدرُس 
التّكرار النسبّيالتاسع

ثلاثُة اإخوٍة  لََدْيهم هوايُة جمِع الطّوابع، 

ومن بينها طوابُع عليها صوٌر )القدس 

عاصمة فلسطين، كنيسة القيامة، 

المسجد ال�أقصى( ُمثِّل عدد طوابع 

المسجد ال�أقصى في الجدول ال�آتي:

اأكمُل الجدول السابق.  )١

مجموع التكرارات =  ____ + ____ + ____ = ____  )٢

، وهي نسبٌة مقّدمها ٣ ،  وتاليها _____ ـــــــ٣
١٥ أّول ٣ صور من ١٥ صورة؛ اأّي اأّن معه  مع ال�  )٣

ـــــــــــ   
١٥ ومع الثّاني ____ صور من ____ صورة؛ اأّي اأّن معه    )٤

ومع الثّالث _____ صور من ____ صورة؛ اأّي اأّن معه ___    )٥

ـــــــ٧ تكراراٍت نسبّيًة للنواتج.
١٥ ، ـــــــ٥

١٥ ، ـــــــ٣
نُسّمي ١٥

نشاط )1(:

التكرار شارات ال�إ خوة ال�إ

٣ ال�أول

الثاني

7 الثالث

مجموع التكرارات النسبية =  ____ + ____ + ____ =  ____  )٦

اأتعلّم:

أيِّة نتيجٍة من تجربٍة عشوائّيٍة ل� يمكُن اأْن يزيَد عن واحٍد، اأو يقلَّ عن صفر. ١. التّكرار النسبّي ل�

تكرار القيمة٢. التكرار النسبي للقيمة يساوي
مجموع التكرارات

٣. مجموع التكرارات النسبية ل�أي تجربة عشوائية = ١
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تمارين ومسائل:

اأضُع )صح( اأماَم العبارِة الّصحيحِة، و )خطاأ( اأمام العبارِة الخاطئة فيما ياأتي:  .١

أيّة تجربة عشوائّية اأكبر من ١.            )     ( مجموع التكرارات النسبّية ل� اأ. 

أيّة تجربة عشوائّية ١٠٠%.          )    (  مجموع التكرارات النسبّية ل� ب. 

)       ( التكرار النسبّي لنتيجٍة معّينٍة هو ناتُج قسمِة عدِد التكرارات لهذه النتيجة  جـ. 

على مجموع التكرارات.

)       ( مقدم النسبة في التكرار النسبّي هو مجموع التكرارات. د. 

آتي يوّضُح البرامَج التلفزيّة المفّضلة لدى مجموعٍة من  الطلاب:  الجدول ال�  .٢

التكرار النسبّي للبرنامج الترفيهّي =  •

خبارّي = التكرار النسبّي للبرنامج ال�إ  •

التكرار النسبّي للبرنامج الرياضّي =  •

•    التكرار النسبي للبرنامج الدرامي = 

مجموع التكرارات النسبّية = ___________________  •

المجموع رياضّي اإخبارّي درامّي ترفيهّي البرنامج

١٤ ٦ ١١ ٩ عدد الطلاب
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الدرُس 
مفهوم ال�حتمالالعاشر

١( حضَر عليٌّ واأشرُف مباراَة كرِة قدٍم، بين فريقّي العودِة وال�ْستقلال.   

ساأل علٌي اأشرَف: هل سُيسّجُل فريُق العودِة اأهدافاً اأكثَر من فريِق ال�ستقلال؟  •

اأشرف: هل تقصُد احتماَل فْوِز فريِق العودة؟  •

ال�حتماُل يعّبُر عن فرصِة وقوِع الحادث

نشاط )1(:

اأتذكُر: الحادث: جزٌء من الفضاِء العينّي

عند رمِي حجِر نرٍد مرًة واحدًة لمعرفِة الوجِه   )٢
الظّاهر، اأملاأ الفراغ فيما ياأتي :

الفضاء العيني = _______________  •
عدد النواتج الممكنة = __________  •

حادُث ظهوِر عدٍد اأقلَّ من ٧ هو: ١، ٢، ٣،   •
. ٤، ٥، ٦

عدد النواتج = ____ )حادث اأكيد(
حادُث ظهوِر عدٍد اأكبَر من ٦  •

________________ =  
عدد النواتج = _____ ) حادث _______(

حادُث ظهوِر عدٍد يقبُل القسمَة على ٥ =   •
__________________

عدد النواتج = _____ )حادث ______(

اأتذكُر:
الحادُث المؤكّد )ال�أكيد(: هو الحادُث   .١

الذي يحوي جميَع عناصِر الفضاِء العينّي 

لتجربٍة عشوائّيٍة، وتكراُره النسبي يساوي 

واحداً.

الحادث المستحيل: هو الحادُث الذي ل�   .٢

يحوي اأيَّ عنصٍر من الفضاِء العينّي لتجربٍة 

عشوائّيٍة، وتكراُره النسبّي يساوي صفراً.

الحادث البسيط: هو الحادُث الذي يحوي   .٣

عنصراً واحداً فقط من عناصِر الفضاِء العينّي 

لتجربٍة عشوائّيٍة.
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التكرار النسبّي لظهور العدد ٨  =  •

التكرار النسبّي لظهور عدٍد اأقّل من ١٣ =  ___  •

التكرار النسبي لعدد يقبل القسمة على ٥ = ___    •

التكرار النسبي لعدد زوجي =  ___    •

أرقام:  ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢  علبٌة على شكِل متوازي مستطيلات، اأوُجُهُه مرقّمٌة بال�  
رمى رائد هذه العلبَة ١٥ مرًة، وسّجل العدد الظّاهَر، كما ياأتي :

دخل ١٢ شخصاً مركَز التّبرُِّع بالدم في مستشفى المطلع في القدس، وعند فحِص نوِع الدِم   
لكلٍّ منهما كانت النتيجُة كما هو مبّيٌن في الجدول ال�آتي:

اخترنا عشوائّياً اأحَد ال�أشخاص، والمطلوب :
احتمال اأْن يكوَن نوُع دِم الّشخِص الذي اخترناه A = ـــــــــــ٢  •

احتمال اأْن يكون نوُع دِم الشخص الذي اخترناه O =  ـــــــــــ      •

 ___  =  AB احتمال اأْن يكوَن نوُع دِم الّشخص الذي اخترناه ليست  •

نشاط )2(:

نشاط )3(:

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رقم الرّمية

٢ ٤ ٨ ١٢ ٨ ٤ ٤ ١٢ ١٠ ١٢ ١٢ ٨ ١٢ ٢ ٤ النتيجة

اأتعلّم:

عدد التكراراتال�حتمال التجريبّي لحادث =                     = التكرار النسبّي
مجموع التكرارات

المجموع B AB O A نوع الدم

٤ ٥ ١ ٢ عدد ال�أشخاص

ـــــــــــ٣
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تمارين ومسائل:
مَع شرين علبُة دبابيَس، فيها ١٠٠ دبوس، وقعت جميُعها   .١
على ال�أرض، فظهر بعُضها مستنداً على قاعدة )معتدل�ً(، 

وظهر بعُضها مائلاً، وكان عدُد الدبابيس المائلة ٣٥ دبوساً.  

فاإذا اخترنا دبوساً بشكٍل عشوائّي ، اأجُد احتماَل اأْن يظهَر   •
الّدبوُس مستنداً على قاعدة )معتدل�ً(.  

اإذا كانت التجربة العشوائّية هي اختيار طالب بطريقٍة عشوائّيٍة من صف فيه ٤٠ طالباً،   .٢
نجح منهم في اْختبار مادة اللغة العربّية ٣٢ طالباً، ونجح منهم في مادة الّرياضّيات ٣٥ 

طالباً، اأجُد:

احتماَل اأْن يكوَن الطالُب ناجحاً في اللغة العربية .  •

احتمال اأن يكون الطالب ناجحاً في مادة الرياضيات .  •

احتمال اأن يكون الطالب راسباً في الرياضيات .  •

آتية: عند رمِي حجِر نرٍد مرًة واحدًة، وملاحظِة الوجِه الظّاهر، اأكتُب نواتَج ال�أحداِث ال�  .٣

حادُث ظهوِر عدٍد يقبُل القسمَة على ٢   :  ٢ ، ٤ ، _____________  •
حادُث ظهوِر عدٍد اأكبَر من الرقم ٤ : ______________________  •

حادُث ظهوِر عدٍد فردّي: ______________________  •

٤. اأكتب الفضاء العيني لرمي حجر نرد وظهور عدد اأكبر من ٦ على الوجه الظاهر.
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مهمة تقويمية

١( اأكتُب مثال�ً لتجربٍة عشوائّيٍة، وتجربٍة غيِر عشوائّية:

تجربة عشوائيّة ________________________________

تجربة غير عشوائيّة _____________________________

٢( صندوٌق فيه مجموعٌة من البطاقاِت، كلُّ بطاقٍة عليها رقٌم، اإّما ٥ اأو ٩ ، تّم سحُب بطاقتْين، 
لتكويِن عدٍد من منزلتْين.

الفضاء العيني : ______ ، ______ ، ______ ، ______

اأكتــُب الفضــاَء العينــيَّ لتجربــِة اختيــاِر حقيبــٍة، يمكــُن صنُعهــا مــن الجلــِد، اأو النايلــون، وملّونــٍة   )٣

ــْوِن ال�أحمــِر، اأو ال�أخضــِر، اأو ال�أســود . بالل

٤( *قّرَر طّلاُب الّصفِّ الّسادِس البالُغ عدُدهم ٣٥ طالباً اأْن ينتخبوا رئيساً للّجنة العلمّية، فرّشح 
علاُء واأروى نفسْيهما لهذا ال�نتخاب، اإذا علمَت اأّن علاَء قد حصَل على ٢٣ صوتاً من مجموع 

الناخبين فاأكمل الجدوَل ال�آتي :

مجموع التكرارات النسبّية يساوي:  _____  +  _____  =   

التكرار النسبي التكرار المرّشح

٢٣ علاء

اأروى

35 المجموع

* كل طالب يحق له انتخاب شخص واحد فقط.

٥(  اأكمل ما ياأتي:
الحادث الذي يتكّون من نتيجٍة واحدٍة للتجربة العشوائّية ُيسّمى ____________  -
أيّة تجربٍة عشوائّيٍة يساوي ___________________ مجموع التكرارات النسبّية ل�  -

صفٌّ دراسيٌّ فيه ٣٨ طالباً، ١٢ طالباً منهم يحّبون لعبَة كرِة القدم، التكرار النسبي للطلاب   -
الذين يحبون لعبة كرة القدم ___________________
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اإختبار ذاتي

( أمام العبارة غري الصحيحة، لكلٍّ ممّا يأيت: ( أمام العبارة الصحيحة، وإشاره ) السؤال األول: ضع إشارة )

( يف التجربة العشوائية يمكن حتديد الناتج الذي يتحّقق فعاًل .        ( )1
( التكرار النسبي ألحد نواتج التجربة يسّمى االحتامل التجريبي.  ( )2

( عند إجراء أّية جتربة عشوائية فإّن التكرار النسبي ألّية نتيجة ال يمكن أْن يقل عن 1.  ( )3
( جمموع التكرارات النسبية ألّيـة جتربة عشوائية تساوي 1.  ( )4

( ظهورعدد أكرب من 6 عند إلقاء حجر نرد منتظم ملعرفة الوجه الظاهر حادث مستحيل.  ( )5
( ُتسّمى جمموعه مجيع النواتج املمكنة التجربة عشوائية الفضاء العيني.  ( )6

. ٧
١٠

( أُلِقَيت قطعة نقد 10 مرات، وظهرت كتابة 3 مرات فإن احتامل ظهور كتابة =   ( )7

السؤال الثاين: أخرت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

1( االحتامل التجريبي حلادثٍ ما يساوي:
ج( التكرار النسبي ب( جمموع التكرارات.   أ( عدد التكرارات.  

2( جمموع التكرارات النسبية لنواتج جتربةٍ ما :
ج( يساوي 1. ب( أكرب من1.    أ( أصغر من 1.  

3( ظهور عدد أقلّ من 7 عند إلقاء حجر نرد ُيعدُّ حادثًا:
ج( ال يشء ممّا ُذكر. ب( مؤّكدًا.    أ( مستحياًل.  

`

1( اجلدول اآليت يبّي عدد مرات ظهور صورة، أو كتابة عند إلقاء قطعة نقود 40 مرة:
التكرار النسبيالتكرارالناتج

١٦صورة

٢٤كتابة

المجموع

أ(   جد التكرار النسبي لظهور صورة، واالحتامل التجريبي لظهورها.

ب( جد التكرار النسبي لظهور كتابة،  واالحتامل التجريبي لظهورها.
2( اخرت حرفًا عشوائيًا من كلمة فلسطي، واكتب الفضاء العيني للتجربة.

3( إذا كانت التجربة هي زيارة ُأرسة، لدهيا 3 أطفال ملعرفة جنس املولود، والتسلسل، اكتب الفضاء العيني.


